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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om utvärdering av valet till Europaparlamentet
(2020/2088(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artiklarna 
10, 14 och 17.7,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 
särskilt artiklarna 20 och 22,

– med beaktande av den förklaring om artikel 17.6 och 17.7 i fördraget om 
Europeiska unionen som fogats till slutakten från den regeringskonferens som antog 
Lissabonfördraget,

– med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 av den 13 juli 2018 om 
ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som 
utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av 
den 20 september 19761,

– med beaktande av Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937 av den 28 juni 2018 om 
Europaparlamentets sammansättning2,

– med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2018/767 av den 22 maj 2018 om 
fastställande av perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i 
Europaparlamentet3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/673 
av den 3 maj 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser4,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2019/493 
av den 25 mars 2019 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller 
ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i 
samband med val till Europaparlamentet5,

– med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen, i dess ändrade lydelse6,

1 EUT L 178, 16.7.2018, s. 1.
2 EUT L 165 I, 2.7.2018, s. 1.
3 EUT L 129, 25.5.2018, s. 76.
4 EUT L 114 I, 4.5.2018, s. 1.
5 EUT L 85 I, 27.3.2019, s. 7.
6 EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
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– med beaktande av sin resolution av den 11 november 2015 om reformen av vallagen i 
Europeiska unionen7,

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om att förbättra Europeiska 
unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential8,

– med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2017 om möjliga utvecklingar och 
justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen9,

– med beaktande av sin resolution av den 18 april 2018 om utkastet till rådets beslut om 
perioden för det nionde allmänna direkta valet av företrädare i Europaparlamentet10,

– med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2018 om Europaparlamentets 
sammansättning11,

– med beaktande av sin resolution av den 16 juli om valet av kommissionens 
ordförande12,

– med beaktande av sin resolution av den 10 0ktober 2019 om utländsk valinblandning 
och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer13,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. 2019 års val till Europaparlamentet hade det högsta valdeltagandet av samtliga val till 
Europaparlamentet under de senaste 20 åren, med 50,2 procent (en ökning med åtta 
procentenheter jämfört med 2014), vilket sände en positiv signal om att de europeiska 
medborgarna anser att många av deras problem kan hanteras på EU-nivå.

B. Det högre valdeltagandet berodde delvis på att unga deltog i högre grad.

C. Det högre valdeltagandet var i slutändan kopplat till EU-skeptikernas framgångar, som 
bör ses som en varning för europeisk integration, särskilt i flera av 
grundarmedlemsstaterna där högerextremister och anti-europeiska grupperingar vann 
valet.

D. Det högre valdeltagandet är också ett tecken på att unionsmedborgarna vill att EU ska 
agera snabbt och effektivt i viktiga frågor såsom klimatförändringar, migration, skydd 
av grundläggande rättigheter och demokratisering.

7 EUT C 366, 27.10.2017, s. 7.
8 EUT C 252, 18.7.2018, s. 215.
9 EUT C 252, 18.7.2018, s. 201.
10 EUT C 390, 18.11.2019, s. 170.
11 EUT C 463, 21.12.2018, s. 83.
12 Antagna texter, P9_TA(2019)0002.
13 Antagna texter, P9_TA(2019)0031.
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E. Könsfördelningen bland Europaparlamentets ledamöter har förbättrats (41 procent 
kvinnor 2019 jämfört med 37 procent 2014).

F. 15 medlemsstater begränsar fortfarande rösträtten för personer med 
funktionsnedsättning, vilket hindrar dessa medborgare från att delta och företrädas på 
ett meningsfullt sätt i de demokratiska processerna.

G. Reformen av valakten från 1976, som antogs av Europaparlamentet i dess 
lagstiftningsresolution av den 4 juli 2018 om utkastet till rådets beslut om ändring av 
akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga 
till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 197614, har ännu 
inte ratificerats fullt ut på grund av Tysklands, Spaniens och Cyperns ovilja att vidta de 
sista nödvändiga åtgärderna i sin nationella lagstiftning, vilket innebär att utvecklingen 
av regelverket för val till Europaparlamentet blockeras.

H. Den ändrade vallagen – som ännu inte ratificerats av vissa medlemsstater – är redan i 
behov av ytterligare förbättringar (närmare bestämt när det gäller föräldraledighet för 
ledamöter av Europaparlamentet).

I. Resultatet av valet till Europaparlamentet 2019 blev en splittrad politisk representation i 
parlamentet, vilket komplicerade beslutsprocessen.

J. Valet 2019 kulminerade inte i ett val av kommissionens ordförande bland de olika 
toppkandidaterna, vilket innebar ett steg tillbaka från det förfarande som inrättades 
2014.

K. Förfarandet med toppkandidater behöver utvecklas ytterligare. Bland annat saknas 
möjligheten för toppkandidater att ställa upp som officiella kandidater i samtliga 
medlemsstater på gränsöverskridande listor, något som i sin tur skulle göra det möjligt 
för alla väljare i valet till Europaparlamentet att välja ut och rösta på den toppkandidat 
som de föredrar. Parlamentet tog upp denna fråga i sitt beslut av den 7 februari 2018 om 
översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen15.

L. Systemet med toppkandidater behöver förbättras och formaliseras i EU:s primärrätt 
efter ingående reflektioner på institutionell nivå. Dessa reflektioner bör även omfatta 
den faktiska politiska roll som kommissionen och dess ordförande spelar samt 
eventuella därmed sammanhängande ändringar av unionens beslutsprocess.

M. Institutionella förbättringar, såsom gränsöverskridande listor, i enlighet med 
parlamentets resolution av den 7 februari 2018 om Europaparlamentets 
sammansättning, eller en omvandling av rådet till en andra kammare i unionens 
lagstiftande församling, i enlighet med förslaget i parlamentets resolution av 
den 16 februari 2017 om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande 
institutionella strukturen för Europeiska unionen, skulle innebära att valet till 

14 EUT C 118, 8.4.2020, s. 246.
15 Antagna texter, P8_TA(2018)0030.
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Europaparlamentet omvandlas radikalt, till ett verkligt europeiskt val, i stället för 
den samling av 27 separata nationella val som det utgör i dag.

N. Det intensifierade politiska utbytet i parlamentet har också belyst bristerna i flera 
standardförfaranden, såsom utfrågningarna av nominerade kommissionsledamöter, 
särskilt när det gäller villkoren för den rättsliga bedömningen av deras ansökningar 
(t.ex. förklaringarna om ekonomiska intressen).

O. Demokratiska processer på både medlemsstatsnivå och EU-nivå har utgjort måltavlor 
för främmande makt som haft för avsikt att påverka valresultat och försvaga unionen. 
De mekanismer som inrättats av EU-institutionerna, såsom uppförandekoden om 
desinformation och systemet för tidig varning i samband med val, bidrog till att minska 
den utländska inblandningen under valkampanjen.

P. Kommissionens begäran till plattformar för sociala medier inför valet skapade 
förvirring och fick oavsedda konsekvenser, såsom förbudet mot politisk reklam riktad 
till hela Europa, vilket är det enda sättet för europeiska politiska partier att göra reklam 
för sig under valkampanjen inför valet till Europaparlamentet. Särskilt i denna fråga bör 
institutionerna utveckla en interinstitutionell strategi för att på ett positivt sätt bidra till 
säkerhet och stabilitet i valprocessen.

Q. Europeiska politiska partier och stiftelser är de som i störst utsträckning bidrar till en 
framgångsrik europeisk politisk debatt, både under och efter valet till 
Europaparlamentet.

R. De europeiska politiska partierna ställs inför olika restriktioner när det gäller 
kampanjerna i samband med val till Europaparlamentet, och det är förbjudet för dem att 
driva kampanjer i samband med nationella folkomröstningar om EU-frågor.

1. Europaparlamentet noterar det högre valdeltagandet i valet till Europaparlamentet 2019. 
Parlamentet anser att detta visar att en ökande andel av medborgarna är av 
uppfattningen att EU är rätt nivå för att hantera vår tids utmaningar, såsom 
klimatförändringarna och miljöfrågor, social ojämlikhet och bristande jämställdhet, 
hållbar tillväxt och geopolitiska frågor, t.ex. migration och utrikespolitik. Parlamentet 
uppmanar därför med eftertryck alla EU-institutioner att ta sitt ansvar och agera utifrån 
det mandat som de direkt eller indirekt har fått av medborgarna. Parlamentet beklagar 
bristen på beslutsamhet i rådet och avsaknaden av en klar och tydlig intention att uppnå 
lösningar som bygger på en gemensam strategi.

2. Europaparlamentet välkomnar den stora ökningen när det gäller ungas deltagande i 
valet. Parlamentet uppmanar på nytt rådet och kommissionen att ta hänsyn till de frågor 
som unga fäster vikt vid och som är avgörande för kommande generationers liv.

3. Europaparlamentet beklagar djupt att valresultatet inte ledde till någon verklig 
könsbalans i parlamentet. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med 
parlamentet och andra organ, t.ex. Venedigkommissionen, utarbeta rekommendationer 
till medlemsstaterna i syfte att öka andelen kvinnor i Europaparlamentet.

4. Europaparlamentet konstaterar att liknande rekommendationer skulle kunna utfärdas 
i fråga om utövande av passiva och aktiva valrättigheter för medborgare med 
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funktionsnedsättning. Parlamentet påminner med stor oro om att medborgare med 
funktionsnedsättning i flera medlemsstater inte kunde rösta 2019 på grund av 
valmateriel eller infrastruktur vid vallokalerna som inte passade för ändamålet.

5. Enligt Europaparlamentet var skälet till att man inom ramen för förfarandet med 
toppkandidater inte lyckades få fram en ordförande för kommissionen efter valet 2019 
att inga förbättringar gjorts av förfarandet baserat på erfarenheterna från 2014. 
Parlamentet har för avsikt att stärka den demokratiska processen för valet av 
kommissionens ordförande före nästa val till Europaparlamentet 2024.

6. Europaparlamentet välkomnar de tre europeiska institutionernas kommande 
gemensamma förklaring om konferensen om Europas framtid, och påminner om det 
åtagande som kommissionens ordförande gjort om att ta upp frågan om 
gränsöverskridande listor och förfarandet med toppkandidater som de prioriterade 
institutionella frågorna under konferensen.

7. Europaparlamentet betonar att valet av kommissionens ordförande är beroende av en 
majoritet av parlamentets ledamöter, vilket i praktiken förutsätter en koalition. 
Parlamentet rekommenderar att man vänder på valförfarandet så att parlamentet föreslår 
och väljer kommissionens ordförande efter Europeiska rådets godkännande.

8. Europaparlamentet anser att resultatet av valet till Europaparlamentet har stärkt den 
politiska dimensionen i samband med valet av Europeiska kommissionen och att det 
därför behövs en mer exakt och objektiv granskning av de nominerade 
kommissionsledamöternas intresseförklaringar. Parlamentet begär att ett oberoende 
organ inrättas med denna granskning bland sina uppdrag, och att organet i fråga tilldelas 
lämpliga medel.

9. Europaparlamentet beklagar att fördelningen av ansvarsområden i kommissionen 
genomgående följer en logik där nationella intressen ges företräde framför 
gemensamma europeiska intressen.

10. Europaparlamentet insisterar på att alla europeiska väljare bör ha rätt att rösta på den 
kandidat som de föredrar till posten som kommissionens ordförande. Parlamentet 
upprepar därför att toppkandidaterna bör kunna ställa upp som officiella kandidater vid 
nästa val i en gemensam europeisk valkrets som omfattar samtliga medlemsstater.

11. Europaparlamentet anser att införande av en andra röst för de europeiska väljarna för 
användning inom ramen för gränsöverskridande listor – sammanställda av europeiska 
politiska partier och rörelser – i en gemensam europeisk valkrets skulle ge valen till 
Europaparlamentet en mer framträdande ställning i förhållande till rent nationella 
kampanjer som bygger på nationella intressen, i synnerhet om det översta namnet på 
nämnda listor utgjordes av respektive toppkandidat.

12. Europaparlamentet påpekar att de ändringar av EU:s primärrätt som föreslås i detta 
betänkande och som återspeglar kommissionens ökade politiska roll inom EU-ramen 
även bör omfatta kommissionens individuella och kollektiva ansvar gentemot 
parlamentet och rådet samt en omvandling av rådet till en andra kammare i unionens 
lagstiftande församling.
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13. Samtidigt som den överenskomna reformen av vallagen ännu inte ratificerats av vissa 
medlemsstater erkänner Europaparlamentet att det krävs ytterligare förbättringar, t.ex. 
bestämmelser om distansröstning under väldefinierade eller exceptionella 
omständigheter samt om valen i den gemensamma europeiska valkretsen.

14. Europaparlamentet noterar de insatser som kommissionen och andra institutioner gjort 
för att ta itu med den utländska inblandningen under valkampanjen. Parlamentet 
påpekar dock att de ekonomiska och mänskliga resurser som krävs för att bemöta dessa 
angrepp på den europeiska demokratin, även på nationell nivå, är många gånger större 
än de kombinerade europeiska resurserna avsedda för detta ändamål. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att avsevärt öka den 
finansiering som de ställer till förfogande för att bekämpa utländsk inblandning.

15. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och rådet att, i enlighet med 
arbetet i parlamentets särskilda utskott om utländsk inblandning och desinformation, 
överväga att snarast inrätta en särskild europeisk organisation för att motverka utländsk 
inblandning. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och rådet att arbeta mycket 
närmare med parlamentet i dessa frågor, eftersom skyddet av våra demokratiska 
institutioner är ett av Europaparlamentets centrala behörighetsområden.

16. Europaparlamentet erkänner de europeiska politiska partiernas och stiftelsernas viktiga 
roll när det gäller att främja en europeisk politisk debatt. Parlamentet påpekar dock att 
europeiska politiska partier, på grund av restriktiva åtgärder på europeisk och nationell 
nivå, inte fullt ut kan delta i europeiska valkampanjer. Parlamentet betonar dessutom att 
de inte får driva kampanjer i samband med folkomröstningar som rör europeiska frågor, 
såsom internationella handelsavtal och Förenade kungarikets folkomröstning om 
EU-medlemskap 2016.

17. Europaparlamentet föreslår en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 1141/2014 om stadgar för och finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser16 för att göra det möjligt för europeiska 
politiska partier och europeiska politiska stiftelser att fullt ut delta i det europeiska 
politiska rummet samt på samma gång öka insynen i finansieringen av dem, särskilt när 
finansieringen kommer från medlemspartier utanför EU.

18. Europaparlamentet anser att resultatet av valet till Europaparlamentet är en tydlig signal 
till förmån för djupgående institutionell reflektion som gör det möjligt för medborgarna, 
det civila samhället och deras företrädare att utforma unionens framtid. Parlamentet 
uppmanar därför alla institutionella partner att ta sitt ansvar och få till stånd en ambitiös 
konferens om Europas framtid.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska 
rådet, rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas parlament och regeringar.

16 EUT L 317, 4.11.2014, s. 1.


